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У 2015/2016 навчальному році (далі – н.р.) діяльність педагогічного колективу 

Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Славутицької міської ради Київської 

області (далі – школа) була спрямована на реалізацію завдань щодо забезпечення прав громадян 

на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснювалась у відповідності з річним планом 

роботи.   

Робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державного стандарту 

базової і повної загальної освіти, Статуту школи, основних положень інших розпорядчих 

документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України (далі 

– МОН України), департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, 

відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради (далі – відділ освіти).  

Основними завданнями школи у 2015/2016 навчальному році були:  

В управлінський діяльності та науково-методичні роботі:  

- Забезпечувати методичний супровід професійного розвитку педагогів на основі вільного 

вибору форм і методів підвищення кваліфікації у атестаційний та між атестаційний 

періоди.  

- Розробити план роботи педколективу на вирішення  завдань з методичної проблеми 

«Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах 

життя з метою підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану та 

розвиток їх життєвих компетентностей в умовах впровадження нових та існуючих 

Державних стандартів. 

- Організувати допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних 

програм і технологій, консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання 

учнів. 

- Сприяти подальшому розвитку бібліотечно-інформаційних послуг, єдиного освітнього 

середовища, використанню веб- та хмарних технологій з метою забезпечення безпечної та 

ефективної взаємодії учасників навчально-виховного процесу із сучасною системою мас-

медіа з урахуванням стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

В організації навчально-виховного процесу:  

- Здійснювати заходи щодо подальшого впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти, забезпечити поступовий перехід на новий Державний 

стандарт базової та повної загальної середньої освіти в частині базової загальної середньої 

освіти з 1 вересня 2013 р., в частині повної загальної середньої освіти – з 1 вересня 2018 

року.  

- Забезпечити подальший психолого-педагогічний  та  науково-методичний   супровід 

функціонування профільного навчання, раціонально використовувати варіативну частину 

робочого навчального плану з урахуванням вимог допрофільної підготовки учнів 8-9 

класів. 

- Здійснювати системну роботу щодо забезпечення якості освітніх послуг; вдосконалювати 

зміст та технології формування предметних компетентностей учнів старших класів школи 

з метою їх належної підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

- Здійснювати системний аналіз результативності зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників школи та спланувати заходи навчально-тренувальної роботи старшокласників 

до ЗНО. 

- Продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою 

молоддю, вдосконалити роботу шкільного наукового товариства учнів «Галілея». 
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В організації виховної роботи: 

- Продовжувати здійснення заходів щодо патріотичного виховання,  враховуючи основні 

засади Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління 

Славутицької територіальної громади.  

- Забезпечувати належний рівень профорієнтаційної роботи, зокрема, популяризацію в 

молодіжному середовищі робітничих професій, зорієнтовуючи учнівську молодь на 

свідомий вибір професій.  

- Забезпечувати подальший розвиток діяльності органів шкільного учнівського 

самоврядування в цілому та наступність у роботі шкільних самоврядних організацій 

«Шановна громада», «Світлячки Славутича», «Веселка» та міської молодіжної ради 

«Майбутнє Славутича». 

В організації соціально-психологічного супроводу  

- Запровадити заходи з підтримки, регулювання і формування здорового соціально-

психологічного клімату у педагогічному колективі для подолання стресових та 

посттравматичних станів, негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в 

країні. 

- Орієнтувати роботу працівників соціально-психологічної служби на профілактику 

негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну основу, профілактику девіантної 

і ризикованої поведінки підлітків. 

- Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які 

знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей, 

дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, 

учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та  тих, 

що перебувають на обліку в ССД і КМСД. 

- Сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, 

створювати умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку. 

 

РУХ І УСПІШНІСТЬ УЧНІВ 

Аналізуючи контингент класів школи по звітах ЗНЗ-1, слід зазначити, що за останні 3 роки 

кількість учнів школи є стабільною. 

2012 – 2013 н. р.: класів-23, учнів-515; 

2013 – 2014 н. р.: класів-20, учнів-481; 

2014 – 2015 н. р.: класів-20, учнів-479. 

2015 – 2016 н. р.: класів-20, учнів-483. 

Якісний показник успішності учнів школи у порівнянні є стабільним – 47,5% (48,3% в 

минулому навчальному році). 56 учнів закінчили навчальний рік лише з високим рівнем 

навчальних досягнень. Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» нагороджена 1 

учениця, срібною медаллю «За досягнення у навчанні» нагороджені 3 учнів. Свідоцтво про 

базову загальну середню освіту з відзнакою отримали 3 учнів. 

Пропозиції: адміністрації школи та педагогічному колективу продовжувати роботу з 

підвищення рівня успішності учнів школи, продовжувати роботу  щодо формування 

оптимальної мережі класів. 

 

АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ  

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

       Станом на 31 травня 2016 року в школі працює 36 педпрацівників, з яких 2 педагоги 

знаходяться в декретній відпустці. Аналізуючи якісний показник складу педколективу  слід 

виділити: 28 педагогів мають «Вищу кваліфікаційну категорію», 6 – «Першу кваліфікаційну 

категорію», 1 – «Другу кваліфікаційну категорію», 1 – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».  
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Порівнюючи процентне відношення якісного складу з 2014-2015 навчальним роком 

№ Кваліфікаційний рівень 

вчителів 

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

1 Спеціаліст вищої категорії 69% 77,6% 

2 Спеціаліст першої категорії 16,7% 16,7% 

3 Спеціаліст другої категорії 4,8 % 2,8 % 

4 Спеціаліст  9,5% 2,8% 

5  Вчитель-методист 1 (Кибенок Н.В.)  

(2,4 %) 

2 (Кибенок Н.В., Турчина 

С.Л.) (5,6 %) 

7 Старший вчитель 13 (31%) 12 (33,3 %) 

8 Нагороджений значком 

«Відмінник освіти» 

1 (Кибенок Н.В.)  

2,3% 

1 (Кибенок Н.В.)  

2,3% 

У 2015-2016 навчальному році згідно з перспективним планом курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників пройшли у Комунальному навчальному закладі Київської 

обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»:  

- Нашиба  Г.А., як учитель історії(форма навчання – дистанційна); 

      У Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників пройшли: 

- Дідовець В.М – вчитель трудового навчання та фізичної культури (форма навчання – 

індивідуальна). 

- Базилева Н.М. – вчитель інформатики та математики.  

- Федорова І.Д. – вчитель початкових класів (форма навчання – індивідуальна); 

- Савицька А.В. – вчитель історії та географії (форма навчання – індивідуальна). 

Мають пройти курси у 2016/2017 році: 

- Олекса В.М. – вчитель трудового навчання та фізики. 

- Дейнеко О.А. – вчитель інформатики та математики. 

- Кукушкіна Н.П., Турчин В.В., – вчителі англійської мови. 

     Мех Г.В., – вчитель початкових класів. 

- Заїка Н.О., – заступник директора ,вчитель географії. 

- Зінченко О.Г. – вчитель трудового навчання. 

- Змійок О.М., – вчитель етики. 

- Щеголькова Т.М. – вчитель української мови і літератури, соціальний педагог.  

 

Атестація педагогічних працівників 

Згідно з перспективним планом проходження атестації та Положення про атестацію у 2015-

2016 навчальному році атестовано вісім педагогів: 

- Турчина С.Л., учитель російської мови і зарубіжної літератури, художньої культури, 

музичного мистецтва  - підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, присвоєно 

педагогічне звання « учитель-методист»; 

- Сміян Н.І., вчитель початкових класів,  підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, 

підтверджено педагогічне звання «старший учитель»; 

- Трейтяк В.О., вчитель початкових класів,  підтверджено вищу кваліфікаційну категорію. 

- Шевченко Т.Р.,  вчитель російської мови та світової літератури, підтверджено вищу 

кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель»; 

- Кулачок Н.В., вчитель правознавства та історії, підтверджено вищу кваліфікаційну 

категорію; присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 

- Бивалькевич В.Г., вчитель математики, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та 

педагогічне звання «старший учитель». 
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- Кублій О.О., вчитель захисту Вітчизни та фізичної культури, підтверджено вищу 

кваліфікаційну категорію; присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 

- Турчин В.В. учитель іноземної мови   - присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. 

Підлягають атестації у 2016/2017 навчальному році 

- Федорова Ірина Дмитрівна, учитель початкових класів. 

- Щеголькова Тетяна Миколаївна, соціальний педагог. 

- Олекса Валерій Миколайович,  учитель трудового навчання, фізики, технологій. 

- Дідовець Валерій Михайлович, учитель трудового навчання, фізичної культури. 

- Нашиба Геннадій Анатолійович, учитель історії. 

- Кукушкіна Наталія Петрівна, учитель англійської мови. 

- Базилєва Надія Михайлівна, учитель інформатики, математики. 

- Заїка Наталія Олександрівна, заступник директора з НВР , учитель географії  та 

економіки, основ здоров’я. 

Пропозиції: вчасно направляти педагогів на курси, погоджувати з ними терміни та 

форму їх проведення, не допускати прострочення атестації, залучати до участі у фахових 

конкурсах, узагальнювати досвід роботи. 

 

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 

Шкільною  методичною  радою розроблено план роботи педколективу на вирішення  

завдань з методичної проблеми «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до 

успіху в сучасних умовах життя (організації та управлінні методичною роботою в закладі на 

даному етапі з даної теми на 2015-2016 н.р.) з метою підвищення якості знань учнів з базових 

предметів навчального плану та розвиток їх життєвих компетенцій в умовах впровадження 

нових та існуючих Державних стандартів; проведення методичних заходів, спрямованих на 

розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників і поширення педагогічного досвіду у 

фахових виданнях та на освітніх сайтах . 

Протягом року у  школі стабільно  діяло дев’ять методичних об’єднань, методичне 

об’єднання класних керівників на чолі з головами ШМО Мех Г.В.(1-4 кл); Кулачок Н.В.(5-8 кл); 

Кукушкіної Н.П.(9-11 кл), тимчасові творчі групи з підготовки засідань педагогічних рад. 

Сумлінно виконували обов’язки голови предметного методичного об’єднання  Сміян Н.І., 

вчитель початкових класів, Дубина Н.П., вчитель української мови і літератури, Шевченко Т.Р, 

вчитель світової літератури, Кулачок Н.В., вчитель правознавства та історії,  Можега В.В., 

вчителю біології та хімії, Бондаренко Н.О., вчитель математики, астрономії, Зінченко О.Г., 

вчитель трудового навчання та основ здоров’я, Кукушкіна Н.П., вчитель англійської мови, 

Кублій О.О., учитель фізичної культури , голови методичного об’єднання класних керівників 

Мех Г.В., Савицька А.В.,Заїка Н.О. 

Заступником директора з навчально-виховної роботи, головою шкільної методичної ради 

Купрієнко Т.В. складено аналітичний звіт про зміст науково-методичної роботи та рівень її 

організації в Славутицькій загальноосвітній школі I-III ступенів №3 у 2015-2016н.р. Головами 

методичних об’єднань  подано на підсумкове засідання шкільної методичної ради відповідні 

звіти про діяльність методичних об’єднань протягом 2015-2016 н.р. (протокол №5 від 

08.06.2016 року). Видано наказ від 10.06.2016 №92  «Про підсумки методичної роботи з 

педагогічними кадрами у школі у 2015-2016 навчальному році». 

Підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015/2016 н.р. 

1. Проведені семінари, семінари-практикуми, тренінги, педагогічні ради: 

1.1.Педагогічна рада «Напрямки розвитку школи на наступні 3-5 років. Старт науково-

методичної проблеми колективу навчального закладу «Розвиток ключових компетенцій 

учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя»15.12.15.Протокол №2 

 1.2.Педагогічна рада „Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та основа 

формування ключових компетентностей школярів”-01.02.16, протокол №3. 

1.2. Педагогічна рада «Ініціатива й творчість педагогів» 11.03.16, протокол №5. 

1.3. Педагогічна рада «Про систему виховної роботи в ЗНЗ»,28.03.16, протокол №6. 



6 
 

Повністю виконані рішення попередніх педагогічних рад ,що проведені у 2015-2016 н.р., про 

що свідчать високі результати роботи з обдарованими учнями, їх участі у конкурсах, 

олімпіадах, МАН, показники результативності, якості успішності, навченості учнів.: 

- Педагогічна рада «Підвищення якості знань з базових дисциплін» (підгот. Нашиба Г.А.). 

- Педагогічна рада «Система  роботи вчителів  з обдарованими дітьми» ( підгот. Купрієнко 

Т.В., Нашиба Г.А, голови ШМО). 

- Педагогічна рада  «Патріотичне виховання учнів» (Мельник Т.О., голови ШМО 

кл.керівників). 

- Шкільні свята на високому навчально-виховному рівні: свято Осені, «Подорож у країну 

гри», свято Зустрічі птахів, «День народження школи», « Козацькому роду нема переводу», 

«Буде Україна на Землі», патріотичні акція «Ми-діти України», для учасників зони АТО 

«Повертайтеся живими !», День вишиванки, «Веселі старти» серед учнів 3-4 класів , свято 

Науки, змістовно наповнені предметні тижні суспільних наук, фізичної культури, фізики, 

інформатики, математики, англійської мови, декада української мови та літератури, 

російської мови, зарубіжної літератури, природничих дисциплін, трудового навчання та 

предметів художньо-прикладного мистецтва. 

2. Загальноміські (обласні) методичні заходи: 

- Загальноміський майстер-клас для вчителів предметів художньо-естетичного циклу «Веб-

сайт як інструмент  удосконалення роботи вчителя», під час проведення якого цікаво й 

творчо висвітлила свій досвід щодо створення власного сайту і результативності роботи з 

ним  учитель -«учитель-методист»- музичного мистецтва та художньої культури,зарубіжної 

літератури Турчина С.Л. 

- Спортивні змагання для дошкільнят ДНЗ. 

- Міські МО вчителів російської мови, української мови та літератури. 

3. Кількість напрямків інноваційної та дослідно-експериментальної роботи, до яких 

долучалися педагоги – 3. 

4. Кількість міжнародних освітніх проектів та програм, до яких долучалися педагоги – 1. 

- Конкурс «Кадр» на базі Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка(Ім.,учитель історії 

Савицька А.В). 

-  Конкурс виховних програм «Ланцюжок здоров’я» на рівні міста (І місце) та області -

Мишко О.М. 

5. Найважливіші проблеми в організації та управлінні методичною роботою в закладі на 

даному (аналітичному) етапі: 

5.1.Продовження діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної 

компетентності для реалізації науково-методичної проблеми педколективом: «Розвиток 

ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя». Аналіз 

діагностування. 

5.2.Психологичний супровід навчально-виховної діяльності педагогів. 

5.3.Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, 

здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації. 

5.4.Розширення напрямків інноваційної діяльності, залучення педколективу до участі в 

Міжнародних проектах. 

Залучення педагогів до участі у фахових конкурсах (на рівні закладу, міста, області) . 

5.5.Публікації педагогів з досвіду роботи у фахових виданнях та освітніх порталах. 

5.6.Робота методичної служби школи на формування іміджу (обличчя) закладу. 

5.7.Координація роботи шкільного веб-сайту. 

          План їх реалізації: 

- Спрямування всіх напрямів внутрішньо-шкільної методичної роботи на розвиток творчого 

потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання. 

- Круглий стіл  «Від компетентного вчителя до компетентного випускника школи». 

- Семінар „Впровадження нових прогресивних технологій навчання  у практику роботи 

педагогічного колективу ”. 



7 
 

- Підготовка та проведення засідання педагогічної ради:„Нові прогресивні технології - шлях 

до формування  життєвих компетентностей учнів”. 

- Проведення в школі конкурсу педагогічної майстерності «Мій найкращий урок». 

- Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів. 

- Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми( розміщення 

публікації педагогів з досвіду роботи у фахових виданнях та освітніх порталах). 

- Поповнення інформаційного банку  даних „Обдарованість”(роботи учнів –учасників МАН 

за період 2011-2016 рр.(учителі Купрієнко Т.В., Симонова В.П., Можега В.В., Кукушкіна 

Н.П., Турчина С.Л., Савицька А.В.). Розширення меж дослідницької діяльності учнів в 

різних відділеннях(залучення педагогів інших предметів до науково-дослідницької 

діяльності учнів). 

- Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх 

поліпшення. 

На педагогічній виставці «Освіта Славутича- 2016» представила свої наробки з досвіду 

роботи вчитель художньої культури, музичного мистецтва, зарубіжної літератури Турчина С.Л., 

робота якої схвалена Вченою радою КОІПОПК на обласному рівні «Веб-сайт як інструмент  

удосконалення роботи вчителя»,  вчитель історії Савицька А.В представила роботи учасників, 

переможців обласного етапу конкурсу-захисту Малої академії наук Скуратівського Євгена, Мех 

Христини (11-Б), (номінація «Золотий фонд») . 

    Педагоги школи отримали сертифікати за участь у міській дискусійній платформі 

«Запрошуємо на урок» та навчанні з курсу енергозбереження «Уроки сталого розвитку». 

Отримані знання передадуть колегам під час проведення шкільних семінарів у 2016-2017 н.р. 

Результати роботи з обдарованими учнями 
Учасників / переможців олімпіад з базових дисциплін 

І (шкільний) етап 369 учасн./151,04% 

ІІ (міський) етап- 111учасників-49 

переможців та 

призерів.(на 25 призерів 

більше,ніж в минулому 

році)  

ІІІ (обласний) етап 3/3переможці.(в 

минулому році-жодного). 

ІV (республіканський) етап- - 

Учасників / переможців конкурс-захисту науково-дослідницьких робіт  

ІІ (міський) етап 4 переможці 

ІІІ (обласний) етап 2 переможці 

ІV (республіканський) етап- - 

Учасників / переможців олімпіад для учнів 4-х класів  

І (шкільний) етап  19 

ІІ (міський) етап 8/4 призера 

Учасників / переможців конкурсу «…» (вказати назву, додавати окремий рядок для кожного конкурсу, у 

якому брали участь учні, вихованці *) 

І (шкільний) етап- Конкурс імені П.Яцика; 34учасників 

ІІ (міський) етап 1 переможець 

ІІІ (обласний) етап 1/1+ участь у 

Всенаціональному етапі. 

конкурс імені Т.Г.Шевченка 15/2 призери.міського 

етапу 

присвячений Шевченківським дням 7/7призерів на міському 

етапі 

«Шевченко і Шекспір» Імісце на міському етапі, 

команда з 5 учнів. 

«Зерна доброти», 
2/2призера на міському 

етапі. 

«Війна очима дітей» 5/5 призерів. 

«Колосок» 

71учасник/60 учасників 

отримали сертифікати 

«Золотий»та «Срібний 
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колосок» 

«Грінвіч»  31     /1 переможець 

«Соняшник» 31 учасник/27призер. 

«Геліантус» 9/9 призових 

«Кенгуру»; 72/14 призових 

«Левеня»; 
6/6-сертифікатів «Добрий 

результат» 

 

       Також вчителями української мови та літератури Щегольковою Т.М., Купрієнко Т.В. 

підготовлено учнів до участі у  міському конкурсі зі змістовним відео- проектом «Вогонь 

Франкового слова». Вчителі англійської мови Кукушкіна Н.П., Маркіна Н.М., Турчин В.В. 

залучають вихованців до участі у конкурсі буклетів з англійської  мови (до вересня 2016 

року),присвяченого Року англійської мови в Україні. 

 На виконання відповідного листа Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу  «Мала академія наук учнівської молоді» та  листа міського методичного 

центру управління освіти і науки від 03.06.2016 № 4.1-26/54 у червні цього року на базі 

комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа –інтернат І-ІІІ ступенів» 

учні 10 класу Півункова Кристина та Туровець  Діана візьмуть участь у профільній навчально-

тренувальній зміні: природничому відділенні та Обласному мовному таборі з англійської мови 

для обдарованої учнівської молоді Київської області. У рамках заходу для юних дослідників 

планується  проведення лекційних і практичних занять, семінарів, дискусій, творчих зустрічей 

та екскурсій.  

Пропозиції щодо змісту науково-методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік 

1. Шкільній методичній раді виконувати план роботи з педколективом на вирішення  завдань з 

методичної проблеми «Розвиток ключових компенцій учнів та їх підготовка до успіху в 

сучасних умовах життя.( організації та управлінні методичною роботою в закладі на 

даному етапі з даної теми на 2015-2000 н.р.) з метою підвищення якості знань учнів з 

базових предметів навчального плану та розвиток їх життєвих компетентностей в умовах 

впровадження нових та існуючих Державних стандартів. 

2. Забезпечувати подальший психолого-педагогічного та методичного супроводу 

функціонування профільного навчання і впровадження здоров’язберігаючих технологій 

навчально-виховному процесі; 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Купрієнко Т.В.: забезпечити системний 

підхід до організації методичної роботи, дбати про її результативність, координувати 

роботу методичної служби з реалізації науково-методичної проблеми закладу ; 

4. Керівникам шкільних методичних об’єднань (Сміян Н.І., Зінченко О.Г., Дубині Н.П., 

Шевченко Т.Р., Кукушкіній Н.П., Бондаренко Н.О., Можезі В.В., Кулачок Н.В., Кублію О.О.) 

сприяти якісному і своєчасному проведенню шкільних методичних заходів відповідно до плану 

роботи шкільних методичних об’єднань (постійно). 

 

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
       На початок навчального року було складено робочий навчальний план. Враховуючи 

потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу 

кабінетів, у старшій школі організовано навчання за такими профілями: 11-Б – клас української 

філології,  10, 11-А класи – технологічного профілю; продовжено поглиблене вивчення 

української мови у   9-А та розпочато поглиблене вивчення історії у 8 класі.  

Робочий навчальний план Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 на 

2015-2016 навчальний рік складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 

1/9-253 від 22.05.2015 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та 

структуру 2015-2016 навчального року»: 
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  для школи І ступеня 

- 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б,  класів – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

10.06.2011 року № 572, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 

від 16.04.2014 № 460  (додаток 1). 

 для школи ІІ ступеня 

      - 5-А, 5-Б – за Типовими навчальними планами,   затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, внесеними 

наказом МОН України від 29.05.2014 року № 664      (додаток 13) 

     -6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б,класів - за Типовими навчальними планами,   затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року № 664      (додаток 1) 

     - 9-Б класів (з вивченням російської мови) – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05.02.2009 року № 66 (додаток 2); 

  - 8, 9–А  класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 

року № 616 (додаток 1). 

 для школи ІІІ ступеня 

          - 10, 11-А класів – за Типовими планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 834 від 27.08.2010 року, зі 

змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року № 657 (додаток 10); 

          - 11-Б класу – за Типовими планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 834 від 27.08.2010 року , зі 

змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року № 657 (додаток 9). 

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання. Згідно з 

«Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 № 797 

встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання: 

1-4 класи – 10 годин на тиждень на кожного учня, 

5-9 класи – 14 годин на тиждень на кожного учня, 

10-11 класи – 16 годин на тиждень на кожного учня. 

Індивідуальні навчальні плани складено за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05.02.2009 року № 66 (додаток 2) та за Типовими планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки № 834 від 

27.08.2010 року (додаток 2).  

Проаналізувавши відсоток використання індивідуально-групових занять в навчальному 

році слід підкреслити: 
 За планом Фактично використано У відсотках 

І семестр 186 183 98,4 % 

ІІ семестр 231 226 96.8 % 

Всього за рік 417 409 98,1 % 

Завдання: 1) продовжувати дотримуватись типових навчальних планів затверджених 

наказами Міністерства освіти і науки України при складанні річних навчальних планів;2) 

дотримуватись алгоритму формування варіативної складової робочого навчального плану, 

враховуючи побажання учнів та їх батьків у виборі факультативів та курсів за вибором 3) 

намагатись оптимально використовувати індивідуальні та групові заняття.   4) в повній мірі 

враховувати запити учнів та батьків при організації до профільних та профільних класів. 

      Складання розкладу на перший та другий семестр проводилось за основними вимогами до 

складання розкладу та враховуючи виробничу необхідність. Протягом навчального року 
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розклад змінено у зв’язку з відвідуванням учнями 5 – 11 класів басейну, що потребувало 

розстановки уроків парами, переходом на інше місце роботи Мельник Т.О. та Каранди О.М. та 

необхідністю прийняття на роботу, у зв’язку з цим, зовнішніх сумісників,  також переведенням 

вчителя географії Заїки Н.О. на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.    

    Проведена значна робота для регулювання навчального процесу і виконання навчальних 

програм у зв’язку з організацією навчально-польової практики та зовнішнього незалежного 

оцінювання для учнів 11-х класів, а також залученням значної кількості педагогічних 

працівників до роботи пункту зовнішнього незалежного оцінювання. 

    Враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України та на виконання рішення ради 

керівників закладів освіти М. Славутича від 27.08.2015 (протокол №4) та на підставі наказу 

відділу освіти від 02.11.2015 №120 «Про зміну термінів зимових канікул у закладах освіти 

м.Славутича» було внесено зміни в структуру навчального року, скориговано терміни 

проведення зимових канікул. В другому семестрі випадало чимало святкових днів, наявними 

були лікарняні листи (Зінченко О.Г. Мишко, Туровець Л.І., Маркіної Н.М., Полегешка В.П.), 

відрядження Базилєвої Н.М. та враховуючи  призупинення навчального процесу у зв’язку з 

карантинними заходами з 25 по 29 січня розпорядженням по школі №20 від 19.04.2016 з метою 

виконання навчальних програм, було внесено тимчасові зміни до розкладу навчальних занять 

учнів. 

     Завдання:1) при складанні розкладу дотримуватись відповідних інструкцій та санітарних 

норм 2) організацію замін проводити порядку організації заміни тимчасово відсутніх учителів 

та керуючись п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 (зі змінами та 

доповненнями). 

В цьому навчальному році в школі було організовано інструктивної роз’яснювальну 

роботу щодо підготовки та реєстрації учнів 11-го класу на ЗНО – 2015 року. Для цього було 

розроблено план заходів, які включали в себе: Оформлення інформаційного стенду «Готуємось 

до ЗОН-2015», розміщення на сайті школи інформації щодо реєстрації та проходження 

пробного тестування, зустріч учнів-старшокласників з представниками Славутицького центру 

зайнятості за темою «Уроки реального життя» та «Кроки у професійне майбутнє», Диспут «Як 

обрати майбутню професію за особистим покликанням» інформування учнів та батьків щодо 

затвердження  умов прийому до ВНЗ у 2015 році, проведення тематичних батьківських зборів з 

питань підготовки та участі старшокласників у ЗНО, проведення індивідуальних консультацій 

для учнів 10-11-х класів з метою належної підготовки до ЗНО, раціональне використання годин 

індивідуально-групових занять з учнями 11-го класу з метою підготовки до ЗНО.  

Крім того інформаційно-роз’яснювальна робота серед учнів та батьків в умовах підготовки 

до ЗНО, тренінговий курс  в рамках години психолога для учнів-випускників «Профілактика 

стресів серед учнів перед іспитами», заняття з елементами тренінгу «Світ професій і твій вибір» 

для учнів 10-11-х класів, тренінговий курс для учнів-випускників професійного спрямування 

«Підготовка до іспитів, поради психолога». 

Протягом навчального року було проведено роботу щодо формування профільних та до 

профільних класів серед 7,9-х класів. Зокрема анкетування учнів  за їх професійними нахилами 

і вподобаннями, батьківські збори.  

Слід зазначити, що вже традиційно спостерігається високий показник якості знань серед 

учнів 4-х класів, а також відсутність оцінок початкового рівня, що свідчить про 

відповідальність учителів початкових класів за результат своєї праці.  

У поточному навчальному році учні 11-го класу складали серед обов’язкових предметів 

українську мову (у вигляді ЗНО), технології (технологічний профіль), математику, історію 

України. Українську мову та літературу складали всі 29 учнів 11-го класу. Не набрали 

необхідний  мінімум і не склали ЗНО з предмету три учні., на високому рівні із завданнями 

справилась одна учениця, на початковому – 1  учень, на середньому – 13 учнів, на достатньому 

рівні – 11 учнів класу. Якщо порівняти річне оцінювання з української мови, то слід відмітити, 

що оцінку початкового рівня має 1 учень., середнього – 9 учнів, достатнього – 16 учнів, 

високого рівня – 4 учні класу. 
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Пропозиції: 1) проводити  роз’яснювальну роботу з батьками та учнями випускних класів 

щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО 2) продовжувати організаційну роботу щодо 

підвищення якості складання ЗНО  в наступному навчальному році 

ЗАВДАННЯ на 2015-2016 н.р.: 

1. Продовжити систематизацію роботи щодо організації допрофільного та профільного 

навчання враховуючи матеріальну базу, кадрове забезпечення та побажання батьків та 

учнів. 

2. Здійснювати системний аналіз результативності зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників школи та спланувати заходи навчально-тренувальної роботи старшокласників 

до ЗНО. 

 
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ УЧНІВ 

 
Згідно з наказом по школі «Про порядок закінчення 2015-2016 року та проведення 

державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11-х класах» від 04.04.2016 року № 56 , наказу по 

школі від 11.04.2016 року №63 «Про  проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11-

х класах», наказу по школі від 22.04.2016 року №682 «Про проведення державної підсумкової 

атестації з української мови, математики, історії України та зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України» проведено  

державну підсумкову атестацію (ДПА) учнів 4-х, 9-х, 11-х класів згідно з розкладом ДПА, 

затвердженим начальником управління освітою і наукою та узагальнено результати складання 

учнями ДПА. 

У 4-х класах складали 47 учнів. З них найкраще справилися із завданнями з української 

мови – три учні на середній рівень, решта написали тільки на достатній і високий рівні, з 

читання – лише чотири учні на середній рівень. З математики п’ять учнів на середній рівень, 

решта теж на достатній і високий. Якість знань-94% з української мови,89% – математики,91% 

з читання. Учителі Федорова І.Д.(4-А),Ігнатенко О.С.(4-Б). 

9-ті класи (41 учень). 

Українська мова (диктант) – якість знань 61% (учитель Купрієнко Т.В.), з математики – 

39% (учитель Бивалькевич В.Г.), з англійської якість знань – 68% (учитель Кукушкіна Н.П.), з 

історії України якість знань – 50% (учитель Змійок О.М.). 

Проте на початковому рівні написали роботи чотири учні з української мови (9-Б, 

учитель Купрієнко Т.В.), п’ять учнів з математики (учителі Бивалькевич В.Г., Дейнеко О.А.), 

два учні з історії України (9-Б, Змійок О.М.) 

11-ті класи. Всього учнів за списком 42. Склали 39, звільнено 3. 

8 учнів одинадцятих класів складало ДПА з математики (учитель Бивалькевич В.Г.), з 

них п’ять склало на початковий рівень – це становить 62,5%, 77% якості знань з англійської 

мови – учителі Кукушкіна Н.П.(11-А), Турчин В.В. (11-Б), 48% якість знань з історії України, 

учителі Нашиба Г.А., Савицька А.В.  Один учень 11-А склав на початковому рівні українську 

мову (учитель Щеголькова Т.М.). Слід зазначити, що учні 11-Б класу продемонстрували  

стабільні знання з предмету (учитель Товста О.М.): 75% якості знань. Немає учнів, які б склали 

на початковому рівні ДПА з історії України (учитель Нашиба Г.А., Савицька А.В.), з 

англійської мови один учень 11-Б склав на початковому рівні (учитель Турчин В.В.). 

В цілому учні показали середні та достатні знання. Програмовий матеріал опановано. 

         Пропозиції: 

1. Учителям 5-А та 5-Б класів у 2015-2016 навчальному році: 

1.1.взяти до уваги  результати знань учнів з української мови, читання, математики за курс 

школи І ступеня; 

1.2.продовжувати формувати в учнів 5-А та 5-Б класів за програмами нового державного 

стандарту цілісну систему знань із вище зазначених предметів. 

2.Мишко О.М., голові методичного об’єднання вчителів початкових класів, Дубині Н.П., голові 

методичного об’єднання вчителів української мови і літератури, Кукушкіній Н.П., голові 

методичного об’єднання вчителів англійської мови, Бондаренко Н.О., голові методичного 
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об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін, інформатики, Кулачок Н.О., голові 

вчителів суспільних наук, розглянути результати ДПА на чергових засіданнях методичних 

об’єднань, акцентувати увагу на типових помилках, допущених учнями при складанні ДПА, 

методах усунення прогалин у знаннях учнів 9-х класів, на виробленні в учнів 9-х класів 

позитивної мотивації до складання державної підсумкової атестації. 

3.Шкільним методичним об’єднанням у 2016-2017 навчальному році продовжувати 

дотримуватися нових рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

щодо організації  та проведення державної підсумкової атестації, виважено підходити до 

складання завдань з обраних педагогічною радою школи предметів, враховуючи вікові 

особливості учнів. 

4. Класним керівникам 4-х,11-х, 9-х класів проводити протягом наступного навчального року 

організаційну та роз’яснювальну роботу з учнями та їх батьками щодо свідомої підготовки до 

складання державної підсумкової атестації. 

 

РЕЙТИНГ КЛАСІВ ЗА 2015-2016 Н. Р. 

 

З 2012-2013 навчального року запроваджений загальний рейтинг учнів школи, який 

включає академічний та творчий компонент. 

Академічний рейтинг класів Славутицької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 за 2015-2016 н. р. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пропозиції: обговорити результати досягнень учнів на педагогічній раді, розмістити 

рейтинг для ознайомлення учнів та їх батьків на стенді І поверху школи. 
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ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Внутрішкільний контроль є тією необхідною ланкою, за підсумками якого починає 

працювати функція регулювання, здійснює необхідні корективи і в аналітичному процесі, і в 

процесі планування та організації дії.  Саме внутрішкільний контроль виступає для аналітичної 

функції в ролі основного постачальника потрібної і необхідної інформації, яку потім в 

управлінському механізмі обробляють і аналізують. Контрольна функція є невід'ємною 

частиною управлінської діяльності. Інформація, отримана в ході контролю, є основою для 

прийняття управлінських рішень. 

Внутрішкільний контроль в школі здійснювався директором школи та заступниками 

директора відповідно до річного плану роботи школи на 2015-2016 н.р. та плану 

Внутрішкільного контролю на 2015-2016 н.р. 

Протягом навчального року адміністрацією відповідно до наказу по школі №105 від 

30.08.2015 року «Про організацію вивчення стану викладання навчальних предметів» вивчено 

стан викладання таких предметів: Всесвітня історія, історія України (5-11кл.), фізика, 

астрономія  (7-11 кл.), біологія (7-11кл.), екологія (11кл.), варіативна складова робочого 

навчального плану, індивідуальне навчання, вивчення стану адаптації учнів 5-х, 10-х класів. 

У наступному навчальному році згідно з Перспективним планом вивчення окремих 

навчальних дисциплін на 2017-2022  навчальні роки в закладі будуть вивчатися такі напрямки 

роботи (предмети): українська мова 5-11кл, англійська мова 5-11кл, математика у 1 -4 класах.  

За результатами внутрішкільного контролю були складені довідки. Рекомендації за 

результатами внутрішкільного контролю були доведені до відома вчителів, видано накази по 

школі. 

Викладання предметів в цілому відбувається відповідно до нормативних документів, 

вчителі добре володіють програмовим матеріалом, дотримуються методичних рекомендацій. 

Більшість вчителів активно використовують мультимедійні презентації, відеофільми, художню 

та публіцистичну літературу, користуються наочністю виготовленою завдяки комп’ютерним 

технологіям. Всі вчителі користуються затвердженими Міністерством освіти і науки України 

програмами. 

Типовими недоліками виявленими під час внутрішкільного контролю є: 

- недостатня матеріально-технічна база, відсутність мультимедійного обладнання; 

- низька активність частини вчителів в залученні учнів до участі в олімпіадах, конкурсах 

учнівської творчості; 

- запізнення учнів на уроки; 

- невисокий темп роботи учнів уроках, небажання працювати, відсутній інтерес до 

предмету, несистематична підготовка домашнього завдання; 

- одноманітність типів уроку, змирення з фактами масової непідготовки учнів до окремих 

уроків, відсутність чіткої системи контролю за підготовкою усіх учнів до уроку; 

- недостатня кількість індивідуально-групових занять для корекції знань та роботи з 

обдарованими учнями, відсутність факультативів відповідного спрямування тощо. 

Пропозиції:  

1. Адміністрації школи: покращувати матеріально-технічну базу кабінетів; організувати 

допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і 

технологій, консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;  при 

розробці робочого навчального плану на 2016/2017 н.р. виділити години для проведення 

індивідуально-групових занять та факультативів з фізики.  
2. Педагогічному колективу: посилити роботу з обдарованими учнями в частині залучення 

учнів до участі в МАН; застосовувати індивідуальний підхід при роботі з учнями з різним 

рівнем підготовки; систематично оцінювати роботу учнів вдома та на уроці;  розвивати в 

учнів пізнавальний інтерес до вивчення предмету;  посилити роботу щодо подолання в учнів 

початкового рівня навчальних досягнень; використовувати різноманітні форми і методи 

роботи на уроках з метою формування пізнавального інтересу учнів до предмету. 
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АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Мета виховної роботи: 

- спрямування виховного процесу на реалізацію державних та регіональних програм; 

- дотримання концептуальних засад Основних орієнтирів виховання 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України; 

- продовження системної роботи щодо впровадження у навчально-виховний процес 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Кодексу етики, честі, 

порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади; 

- розвиток діяльності органів учнівського самоврядування в цілому та забезпечення 

діяльності молодіжної ради «Майбутнє Славутича», дитячого самоврядного об’єднання 

«Веселка», самоврядної організації «Світлячки Славутича»; 

- залучення освітніх, культурно-просвітницьких закладів, організацій до розвитку і 

підтримки різних форм учнівського дозвілля та зайнятості в позаурочний та позашкільний час. 

Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2015-2016 навчальному році: 

- національно-патріотичне виховання та громадянське виховання; 

- превентивне та морально-духовне виховання;  

- організація учнівського самоврядування; 

- профорієнтаційна робота. 

Проблема над якою працювала школа в 2015-2016 навчальному році: 

- формування морально – духовної, життєво компетентної особистості, що успішно 

реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. 

Систематично здійснюються заходи: 

- посилення національно-патріотичного виховання; 

- профілактика негативних проявів в учнівському середовищі; 

- забезпечення безпеки життєдіяльності учнів; 

- профілактика суїцидальної поведінки та протидія торгівлі людьми; 

- здійснення профорієнтаційної роботи; 

- профілактично – роз’яснювальна робота серед батьків. 

В школі працюють методичні об’єднання класних керівників: 

- 1-4 класи – керівник Мех Г.В.; 

- 5-8 класи – керівник Кулачок Н.В.; 

- 9-11 класи – керівник Заїка Н.О. 

Керівники МО класних керівників та педагог-організатор постійно брали участь у міських 

семінарах, тренінгах, засіданнях ММО класних керівників. Серед них: школа координатора 

учнівського самоврядування «Шляхи вдосконалення національного-патріотичного виховання в 

системі учнівського самоврядування», семінар для заступників директорів з виховної роботи, 

керівників ШМО класних керівників, педагогів-організаторів «Завдання і зміст національно-

патріотичного виховання учнів в системі освіти», тренінг «Формування громадянських 

компетентностей учнів»  

Авторська програма «Ланцюжок здоров'я» класного керівника 1 Б класу Мишко О.М. 

виборола І місце на міському конкурсі «Краща програма виховної роботи» у 2014-2015 

навчальному році та передана на затвердження до КВНЗ КОР «АНО», а у 2015-2016 році 

повернена на доопрацювання. 

Батьківська громада залучається до підготовки та участі у виховних заходах 

(загальноміських, загальношкільних, класних), до організації екскурсійних поїздок. Класними 

керівниками систематично проводяться тематичні батьківські збори, виховні години, 

інструктажі, навчальні екскурсії. 

У березні була проведена тематична педрада «Система виховної роботи в школі як засіб 

підготовки учнів до успіху у сучасному житті». 

Організації та установи міста з якими співпрацювала школа протягом року: 

Славутицький міський центр зайнятості; ПДЮТ; КП «ККК»; СПЦ; ДЮСШ; Служба у 

справах дітей; Пожежна частина міста; Відділ у справах сім’ї та молоді; Кримінальна міліція у 
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справах дітей; КП ЖКЦ; БІЦ; ЗБІЦ; ММЦ; Приватбанк; Благодійна організація «Осяяння»; 

ДНЗ. 

Загальношкільні заходи: 

- Свято Першого дзвоника; 

- Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Запобігти. Врятувати. Допомогти»; 

- День партизанської слави; 

- Європейський тиждень місцевої демократії та правових знань; 

- Тиждень Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління 

Славутицької територіальної громади; 

- День прав людини; 

- День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС; 

- Конкурс малюнків «Повертайтесь живими!»; 

- Збір коштів та продукції для воїнів АТО та їх родин; 

- Написання листів воїнам АТО; 

- Посвята в першокласники «А ось і ми!»; 

- Посвята в п’ятикласники «Веселковий калейдоскоп»; 

- Спротивні змагання «Веселі старти» серед 3-х класів; 

- Спротивні змагання «Веселі старти» серед 4-х класів; 

- Загальношкільний конкурс поробок з природного матеріалу «Дари осені» (2-4 класи); 

- Концертна програма до Дня працівників освіти; 

- Святковий концерт, присвячений 26-й річниці школи; 

- Вечір-зустріч випускників минулих років; 

- Загальношкільна акція «Ми – діти України»; 

- Свято науки; 

- Загальношкільна акція «Збережемо природу разом» (по збору макулатури); 

- Свято зустрічі птахів для учнів 4-х класів; 

- «Козацькому роду нема переводу» (2-4 класи в рамках Дня ЦЗ); 

- Виховний захід «Чорнобиль не відходить у минуле» для 7-8 класів; 

- Свято Останнього дзвоника; 

- Випускний вечір. 

Результативність участі у загальноміських заходах: 
№

 

п/п 

Захід Місце 

2014-2015 

н.р 

Місце 

2015-2016 

н.р 

1.  Міжнародний фестиваль «Золота осінь Славутича» (Міс ЗОСя) участь участь 

2.  Міський фото-квест « Твої права, юначе!» І ІІІ  

3.  Міський конкурс малюнків «Земле – Любове моя!» Призери, 

переможці 

Призери, 

пореможці 

4.  Міський конкурс дитячого малюнка «Твоє майбутнє в твоїх руках» І ІІ, ІІІ 

5.  Міська дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Джура» серед 7 класів ІІ І 

6.  Флешмоб та посвята учнів 5-х класів до лав міської дитячої організації «Веселка» участь участь 

7.  Тиждень Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного 

управління Славутицької територіальної громади 

участь участь 

8.  Загальноміська декада профорієнтації «Зроби свідомий вибір!» участь участь 

9.  Міська акція «Збережи ялинку» І,ІІ,ІІІ І,ІІ,ІІІ 

10.  День Соборності України «Ланцюг єдності» участь участь 

11.  Міський творчий конкурс «Афганська війна очима дітей» І,ІІ І,ІІ 

12.  Спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя» ІІ ІІ 

13.  Молодіжна толока «Екологія міста – екологія душі» участь участь 

14.  Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, 30-та річниця аварії на ЧАЕС участь участь 

15.  Прийом першокласників до Славутицької міської дитячої організації «Світлячки 

Славутича» 

участь участь 

16.  День вишиванки участь участь 

17.  Свято обдарованої молоді ІІ,ІІІ, участь І,ІІ,ІІІ, 
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участь 

18.  Зліт випускників участь участь 

19.  День захисту дітей участь участь 

20.  День міста  участь участь 

Протягом навчального року майже всі учні були охоплені виховними заходами, як 

шкільними так позашкільними. Класні керівники сумлінно виконували свою роботу. Складені 

та погоджені плани виховної роботи. У 2015-2016 навчальному році зросла кількість 

загальношкільних заходів, які були проведені на високому рівні, а кількість міських заходів 

було значно зменшено. На високому професійному рівні було проведено свято для учнів 5-х 

класів «Веселковий калейдоскоп» за участю ШУС та Свято науки. Особливо слід відмітити 

організацію та проведення загальношкільної акції «Ми – діти України» за участю учнів 1-11 

класів виховного заходу «Дари осені» (2-4 класи), загальношкільне свято для учнів 1-х класів 

«А ось і ми!», свято зустрічі птахів для учні в4-х класів, заходу-реквієму «Чорнобиль не 

відходить у минуле», Всесвітнього Дні Гідності за участю учнів 11-Б класу (школа отримала 

сертифікат учасника), міської акції «Збережи, ялинку», Дня Цивільного Захисту. 

Вагоме значення у організації та проведенні виховних заходів відіграє шкільне учнівське 

самоврядування, особливо Центр Дозвілля, Центр Інформації. 

Слід відзначити сумлінну роботу класних керівників: Мех Г.В, Сміян Н.І, Кулачок Н.В., 

Заїки Н.О., Кукушкіної Н.П., Можеги В.В., Савицької А.В. та педагога – організатора - Літош 

Л.М. 

Пропозиції: продовжувати впровадження основних напрямків національно-

патріотичного виховання, враховуючи основні засади Кодексу етики, честі, порядності, 

добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади; 

забезпечувати належний рівень профорієнтаційної роботи, зокрема, популяризацію в 

молодіжному середовищі робітничих професій, зорієнтовуючи учнівську молодь на свідомий 

вибір професій; забезпечувати подальший розвиток діяльності органів шкільного учнівського 

самоврядування в цілому та наступність у роботі шкільних самоврядних організацій «Шановна 

громада», «Світлячки Славутича», «Веселка» та міської молодіжної ради «Майбутнє 

Славутича»; класним керівникам продовжувати активно впроваджувати Концепцію 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді у виховний процес. 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

 

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, однією з основних частин 

навчально-виховного процесу. Бібліотека будує свою роботу на основі річного плану роботи 

школи. 

Протягом року бібліотека працювала над вирішенням таких завдань: 

- інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу, самоосвіті 

школярів; 

- розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі вдосконалення традиційних 

і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. 

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості; 

- створення комфортного бібліотечного середовища; 

- реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні носії інформації, так і 

сучасні мультимедійні технології. 

На початку навчального року було проведено видачу навчальної та методичної літератури 

учням і вчителям школи. 

Протягом вересня проведено перереєстрацію читачів та оформлено картотеку читацьких 

формулярів. 

У 2015-2016 н.р. у бібліотеці зареєстровано 316 користувачів. З них: 

- учнів 1-4 класів – 116; 

- 5-9 класів – 109; 

- 10-11 класів – 32; 

- вчителів – 35; 
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- інших працівників школи – 10. 

Порівнюючи з минулим навчальним роком кількість зареєстрованих користувачів 

зменшилася через зменшення кількості учнів у школі. 

Загальний відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням  по закладу становить 64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2015-2016 навчального року у бібліотеці зареєстровано 3210 відвідувань. 

Середня відвідуваність в день становить 16 користувачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за рік  

бібліотекою видано 10859 джерел інформації. З них – 8467 примірників підручників. З метою 

оптимального забезпечення учнів навчальною літературою, був здійснений перерозподіл 

шкільних підручників між навчальними закладами міста. Так, через міжбібліотечний абонемент 

було використано 93 примірники навчальних видань. 

Аналізуючи показники книговидачі за попередні роки, треба зазначити, що в порівнянні з 

минулим навчальним роком книговидача зменшилася на 665 примірників, а в порівнянні з 

2013-2014 н.р. – на 114 примірників. 
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Зменшення показників книговидачі порівняно із минулими роками пояснюється тим, що 

недостатнім є комплектуванням фонду бібліотеки сучасною дитячою літературою та 

програмовими творами.  І, що важливо, сьогодні учні все більше віддають перевагу 

комп’ютерним технологіям та Інтернет-джерелам. 

Аналіз книговидач показав, що найбільше видано літератури з мовознавства і 

літературознавства – 3144 примірники, природничо-наукової літератури – 2764 примірники, з 

мистецтва та фізичної культури – 1286 примірників, на суспільно-політичну тематику – 1089 

примірників, художньої літератури – 942 примірники. 

Середня книговидача в день становить 54 примірники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливою ланкою роботи бібліотеки є формування і організація книжкового фонду. 

Ведеться відповідна облікова документація: книги індивідуального та сумарного обліку,  

реєстраційна картотека підручників, електронний реєстр підручників, статистичний звіт, 

електронна інвентарна книга обліку навчальної літератури та інші нормативно-облікові 

документи. Проводиться систематизація та каталогізація нової літератури. 

Обсяг всього бібліотечного фонду становить 45485 примірників. З них: 

- основних фондів – 26504 примірники, 

- фонд навчальної літератури – 18981примірник. 

 

Порівнюючи з минулими начальними роками обсяг фонду зменшився. Це відбулося в 

основному за рахунок вибуття застарілих підручників. 

Одним із завдань діяльності шкільної бібліотеки в сучасних умовах є пошук нових шляхів 

комплектування фонду. З цією метою було проведено акцію «Подаруй бібліотеці сучасну 

дитячу книгу», завдяки чому фонд художньої літератури поповнився новими дитячими 

виданнями. 
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Протягом 2015-2016 навчального року поповнення основного фонду відбувалося: 

- за рахунок бюджетних коштів – 44 примірники, 

- подарованої літератури – 35 примірників, 

- інші джерела – 33 примірники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповнення бібліотечного фонду потребує покращення. У бібліотеці не вистачає 

друкованих програмових творів, а деяких нема взагалі. 

З метою забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною методичною 

та науково-пізнавальною літературою, було оформлено передплату на періодичні видання. Так, 

на 2016 рік з  передплачено 16 назв періодичних видань для вчителів та учнів. З них: 

- для учнів – 5 видань; 

- для педагогів – 11 видань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд навчальної літератури формується відповідно до чинних програм та контингентів 

учнів. 

Протягом року за кошти державного бюджету надійшло 727 примірників навчальної 

літератури. 

Забезпеченість учнів підручниками на 2015-2016 н. р. становила: 

- 1-4 класи – 85 % 

- 5-9 класи – 89 % 

- 10-11 класи – 89% 

- всього 1-11 класи – 88% 
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Великою проблемою стало питання забезпеченості підручниками за новою навчальною 

програмою учнів 4-х та 7-х класів. Підручники для цих класів надійшли наприкінці навчального 

року та в кількості до 52 %. 

Забезпеченість підручниками учнів 1-х класів у 2015-2016 н.р. становила 94%. Це 

відбулося за рахунок збільшення контингенту учнів. 

Для 10 класу не вистачає підручників з англійської мови, художньої культури, захисту 

Вітчизни. 

У травні була проведена робота по вибору підручників за новою програмою для учнів 8 

класу. Вчителі мали змогу ознайомитися на Репозитарії з електронними оригінал-макетами та 

зробити вибір. Інформацію про результати відбору електронних версій оригінал-макетів 

підручників оформлено і відправлено до міського методичного центру. 

Одним з основних напрямків роботи шкільної бібліотеки є інформаційно-бібліографічна 

діяльність. З цією метою протягом 2015-2016 навчального року продовжувалась робота над 

веденням довідково-бібліографічного апарату, а саме: каталогізація нової літератури, 

розстановка карток в каталоги та картотеки, ведення систематичної картотеки журнальних 

статей з питань освіти. 

Протягом року велася інформаційно-бібліографічна підтримка освітніх ініціатив, декад, 

тематичних тижнів, атестації педагогів, конкурсів, державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання. Всього було оформлено 24 тематичні полички та 

виставки літератури, проведено 6 бібліотечних занять, підготовлено 16 рекомендаційних 

списків. Велика увага приділялась індивідуальній роботі з читачами. Під час видачі літератури 

проводились рекомендаційні бесіди з учнями, консультації щодо вибору літератури біля 

книжкових полиць, бесіди про прочитану книгу, адже завдання бібліотекаря – якнайкраще 

задовольнити потреби читачів у художній, навчальній, довідковій та іншій літературі. 

Разом із традиційними бібліотечними послугами наша бібліотека має можливість 

надавати сервісні послуги: відправка або приймання повідомлень електронною поштою, 

користування послугами Інтернет, пошук інформації у всесвітній електронній мережі та запис 

на носії інформації, друк на принтері, сканування документів. 

Так, протягом року було надано 360 Інтернет-довідок різноманітної тематики. Педагоги 

використовували комп’ютерну техніку для підготовки уроків, виховних годин, педагогічних 

рад тощо. 

Бібліотека  має власний WEB-сайт. Наявність доступу до мережі Інтернет значно 

підвищує рівень бібліотечно-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. 

Вагому допомогу в роботі бібліотеки надавали члени центру учнівського самоврядування 

«Живи, книго!» , а саме: були проведені рейди-перевірки стану збереження навчальної 

літератури, ремонт книг, технічна обробка нових надходжень. Для учнів були проведені 

майстер-класи із виготовлення закладинок для книжок у техніці оригамі. 

З метою підвищення професійного рівня завідувач бібліотеки брала участь у заходах 

міського методичного об’єднання шкільних бібліотекарів та інструктивно-методичних нарадах. 

Згідно з нормативними документами у квітні-травні  проводилась інвентаризація фонду 

навчальної літератури. В ході інвентаризації визначено потребу, резерв, процент забезпечення 

підручниками на 2016-2017 навчальний рік. 

У травні  було проведено роботу по прийому підручників та літератури до бібліотеки, а 

також ліквідації читацької заборгованості. 

Слід зазначити, що сьогодні бібліотека потребує покращення матеріально-технічної бази, 

поповнення бібліотечного фонду сучасною дитячою літературою та програмовими творами. 

Приміщення бібліотеки потребує косметичного ремонту. 

Отже, пріоритетними завданнями на наступний 2016-2017 рік є: 

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- комплектування фонду необхідною літературою; 

- розширення сервісу та підвищення якості бібліотечних послуг; 

- впровадження новітніх технологій та можливостей мережі Інтернет в практику 

роботи бібліотеки. 
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Пріоритетом у діяльності соціального педагога на сучасному етапі є підвищення 

ефективності його роботи. Робота соціального педагога навчального закладу ведеться за планом 

роботи, затвердженим директором школи. А психологічна служба навчального закладу діє з 

метою створення соціально-психологічних умов розвитку особистості. 

Протягом навчального року основним завданням у роботі соціального педагога школи є 

соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення 

зв'язків та партнерських відносин між родиною та школою. Для досягнення позитивних 

результатів у своїй діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в 

сім'ї», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», «Програмою соціальної підтримки сім’ї, виявлення дітей, які 

перебувають у складних умовах проживання та запобігання ранньому соціальному сирітству на 

2016 – 2020 роки «Назустріч дітям» та іншими. 

Протягом 2015–2016 н.р. головними напрямками роботи соціального педагога школи 

були: 

- діагностична робота; 

- консультативна робота; 

- захисна робота; 

- профілактична робота; 

- підтримка взаємозв’язку з суспільними інститутами, службами та організаціями, що 

забезпечують соціальний захист дітей; 

- організаційно – методична робота. 

Діяльність соціального педагога школи була спрямована на реалізацію таких завдань:  

  здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які 

знаходяться в складних умовах проживання, дітей-напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей-

інвалідів, дітей, які проживають у сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які 

стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та  тих, що перебувають 

на обліку в ССД і поліціїї; 

 організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи; 

 організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних 

програм і технологій, консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів; 

 організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації 

виховного процесу; 

 організація необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги дітям, 

підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними 

можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди); 

 організація психологічного супроводу, надавання консультативної допомоги дітям та 

батькам з багатодітних, неповних, сімей, які мають СЖО; 

  організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки; 

  профілактика правопорушень неповнолітніх, побутового травматизму; 

 сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і 

наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків; 

  прогнозування та профілактика можливих негативних проявів та їх вплив на особистість   

дитини; 

 підтримка взаємозв’язку школи з іншими організаціями з метою реалізації захисних 

функцій соціального педагога. 

Для реалізації цих завдань була обрана науково-методична проблема над якою працює 

соціальний педагог  «Девіантна поведінка підлітків та шляхи її подолання у роботі 
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соціального педагога». Був розроблений відповідний план роботи на навчальний рік, план 

роботи щодо виконання міської програми «Назустріч дітям» план роботи щодо запобігання 

злочинності та інших негативних явищ у підлітковому середовищі, по здійсненню соціального 

захисту учнів, план заходів по реалізації Комплексної програми профілактики правопорушень. 

На початку навчального року соціальним педагогом була проведена паспортизація класів 

та школи, зібрані і упорядковані списки учнів підоблікових категорій. Протягом року у банк 

даних дітей вносилися корективи. 

Порівняльна таблиця соціальних показників протягом 2014-2015н.р та  2015-2016н.р. 

станом на 15 вересня 
 2014-2015н.р. 2015-2016н.р. 
 К-сть % К-сть % 
Багатодітні сім’ї  24 5,1 25 5.2 
Неповні сім’ї 138 29,1 110 22.7 
Діти-сироти 3 0.6 3 0.6 
Напівсироти 15 3.2 17 3.5 
Позбавлені батьківського піклування 10 2.1 13 2.7 
Діти-інваліди 15 3.2 10 2,1 
СЖО 1 0.2 - - 
ВШО 6 1.3 6 1.2 
Облік в поліції - - - - 
Діти не облікових категорій 263 55,2 300 62 

Соціальні показники 

 2014-2015 н.р.                                                           2015-2016 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як бачимо, кількість  

- багатодітний сімей зменшилась на 0.1% 

 - неповних сімей збільшилась на 6.4%  

- дітей-сиріт залишилась однаковою 

- дітей-напівсиріт збільшилась  на 0.3% 

- позбавлених батьківського піклування зменшилась на 0.6% 

- дітей-інвалідів зменшилась  на 1.1 % 

- дітей, які мають СЖО нема 

- дітей, які перебувають на ВШО зменшилась на 0.1% 

- дітей, які перебувають на обліку в поліції, на кінець 2015-2016 н.р. нема.     

- дітей не облікових категорій збільшилась на 6.8%. 

В навчальному закладі заведені картки на дітей соціально-незахищених категорій, в яких 

зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або осіб, які їх заміняють, місце їх роботи, 

житлово-побутові умови. Крім того, ведуться облікові справи дітей зазначеної категорії, в яких 

зібрані акти обстеження, інформація про індивідуальну роботу з дитиною з боку класного 

керівника та соціального педагога, інформація щодо зайнятості, характеристики та матеріали, 

надані класними керівниками. Сім'ї такої категорії супроводжують класні керівники та 
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соціальний педагог, який дає рекомендації батькам, вчителям, дітям, які потребують піклування 

чи знаходяться у складних життєвих обставинах. 

В рамках виконання Комплексної програми профілактики правопорушень школі 

систематично ведеться робота з дітьми, які стоять на шкільному обліку (на кінець н.р. – 4, з них  

перебуває на обліку в  ССД, поліції - 0 ). З ними проводилась відповідна робота: профілактичні 

бесіди, відвідування вдома, розмова з вчителями з приводу поведінки на  уроках. Записи про 

проведену роботу наявні в облікових картках. Проводяться регулярні рейди - перевірки стану 

відвідування уроків. З боку адміністрації, соціального педагога проводилася робота з батьками, 

учнями та класними керівниками щодо запобігання пропусків занять без поважних причин, 

більш відповідального ставлення до навчального процесу з боку учнів та батьків, щодо 

запобігання дитячої бездоглядності. 

Порівняльні графіки пропусків уроків 

2014-2015 н.р.                                                   2015-2016 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можна відмітити, що протягом 2015-2016н.р. спостерігається тенденція до зменшення 

загальної кількості пропусків на 17427  уроків, по хворобі на 15506 уроків та  без поважних 

причин на 576 уроків. 

Батьків письмово попереджали щодо пропусків уроків їх дитиною без поважних причин, 

про незадовільну поведінку, порушення внутрішнього розпорядку, про початок канікул.  

Сім’я завжди була й залишається природним середовищем первинної соціалізації дитини, 

джерелом матеріальної та емоційної підтримки, необхідної для розвитку її членів, особливо 

дітей і підлітків, засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до 

покоління. Дитина в сім’ї навчається, беручи приклад з батьків, з того, як вони ставляться до 

своїх обов’язків, одне до одного, до інших людей. Тому дуже важливою є робота соціального 

педагога з батьками, робота з вивчення стану сімейного виховання. Відповідно протягом року 

було складено 26 актів обстеження умов життя і виховання неповнолітніх.  

Протягом 2015 – 2016 н.р. за  участю адміністрації, соціального педагога, учнів, батьків 

було проведено 9 засідань Ради профілактики, де розглядалась поведінка, успішність 12 учнів 

школи. Варто зазначити, що однією із основних причин запрошення дітей і їхніх батьків на 

засідання Ради профілактики є пропуски уроків без поважних причин учнями, низька 

успішність, безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов’язків. Батькам були надані 

рекомендації щодо виховання  та навчання дітей, організації дозвілля. З боку соціального 

педагога приділялась особлива увага щодо роботи з цими учнями. Надавалась консультативна 

допомога учням, їхнім батькам. Батьки часто звертаються за допомогою у розв'язанні 

конфліктних ситуацій між ними та їх дітьми. Відповідно вівся журнал обліку індивідуальних 

консультувань батьків та вчителів.  

Важливим напрямком роботи соціального педагога була допомога у вирішенні проблем 

шкільної дисципліни та запобігання конфліктам в учнівських колективах . З цією метою 

проводились групові та індивідуальні профілактичні бесіди з учнями (про що є запис в журналі 

обліку) за фактами неприязливих стосунків між ними, незадовільної поведінки під час уроків та 

на перервах. З боку соціального педагога здійснювалася співпраця з класними керівниками, які 

дуже добре знають дітей свого класу і допомагають в роботі з ними.  
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В рамках співпраці з поліцією та ССД відбувалися консультативні зустрічі з працівниками 

цих служб, надавалася інформація стосовно учнів школи на запит поліції, ССД з метою 

організації роботи з сімями, які мають СЖО, учнями, батьків яких було притягнено до 

адміністративної відповідальності та  учнями, які знаходяться на профілактичному обліку. Були 

підготовлені та передані до Славутицького МВП Київській області 5 клопотань на притягнення 

батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, в зв’язку з невиконанням ними закону України «Про загальну середню 

освіту», ст. 47 п.3 та ст. 29. п.2, ст. 59 закону України «Про освіту» 

В листопаді - грудні 2015 р. разом з працівниками ССД проводились рейди «Діти вулиці», 

«Родина» з метою виявлення учнів, груп дітей асоціальної поведінки. 

Протягом року було проведено 4 етапи Всеукраїнського рейду «Урок». 

На запит класних керівників з боку соціального педагога надавалась методична допомога 

у проведенні класних годин, батьківських зборів. Була поповнена папка з інформаційним 

матеріалом щодо соціалізації підлітків, їх правової та загальнолюдської культури, матеріалами 

інформаційно-консультативного характеру для батьків (статті законів; як вести розмову з 

підлітком; поради батькам щодо виховання тощо), папка нормативно-правової документації та 

методично-інструктивних матеріалів з питань профілактики жорстокого поводження з дітьми.  

Протягом року соціальним педагогом своєчасно складалась та подавалась інформація до 

відділу освіти, ССД, поліції. 

Аналізуючи роботу  соціального педагога протягом 2015 – 2016 н.р. можна сказати, що: 

організаційно-методичні заходи, науково-методична робота, що передбачені планом, виконані в 

повному обсязі. 

Протягом року здійснювалося корегування річного плану діяльності відповідно до запитів 

адміністрації навчального закладу. 

 Основна мета роботи соціального педагога школи: забезпечити соціальне 

посередництво між школою, сім’єю, державними та громадськими організаціями з питань 

правового і соціального захисту дітей та підлітків для покращення соціальної адаптації та 

соціалізації особистості і створення сприятливих умов для її розвитку.  

 Завдання на 2016 – 2017 навчальний рік: 

1. Здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, 

які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних 

сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з 

багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до 

правопорушень та  тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД. 

2. Організація отримання відомостей про учнів школи. 

3. Організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці 

інноваційних програм і технологій, консультування з питань аспектів розвитку, 

навчання, виховання учнів. 

4. Організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що їх замінюють) з питань 

організації виховного процесу. 

5. Організація необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги дітям, 

підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними 

можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди). 

6. Організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної 

допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших 

проблемних сімей. 

7. Організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки; 

8. Профілактика правопорушень неповнолітніх. 

9. Здійснення превентивного виховання, профілактика злочинності, алкоголізму і 

наркоманії, інших  шкідливих звичок серед підлітків. 

10. Прогнозування та профілактика можливих негативних виявів та їх вплив на 

особистість дитини. 
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11. Підтримка взаємозв’язку школи з іншими організаціями з метою реалізації захисних 

функцій соціального педагога. 

 

 

ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства в школі проводиться вся необхідна робота 

щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. 

Служба охорони праці діє на основі «Положення про службу охорони праці». На початку 

навчального року виданий наказ «Про відповідальність за збереження життя і здоров'я 

учасників НВП в школі», призначено відповідального за охорону праці в школі. На початок 

навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять 

у кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки, акт готовності закладу до нового навчального 

року, паспорт школи. 

План з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2015-2016 н. р. є складовою частиною 

плану роботи школи, діють затверджені інструкції з охорони праці, посадові інструкції 

працівників, затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку, проводяться інструктажі 

для працівників та учнів школи, проведено навчання та перевірка знань з ОП працівників 

школи. Учні отримують інструктажі у кабінетах фізики, хімії, трудового навчання, спортивних 

залах. 

Усі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці 

ведуться. Створено сучасний куточок безпеки життєдіяльності, школа забезпечена 

протипожежним інвентарем. 

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 «Про День охорони 

праці», у рамках Всесвітнього Дня охорони праці в школі був проведений день охорони праці. 

За 2015-2016 н. р.  не було випадків виробничого травматизму, 1 випадок травмування 

невиробничого характеру. 

Робота колективу школи з охорони праці ведеться згідно з Законом України «Про охорону 

праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України № 563 від 01.08.2001 року. 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

 

Особлива увага приділяється роботі з попередження дитячого травматизму.  

Протягом 2015-2016 навчального року здійснювалося викладання обов'язкового курсу 

«Основи здоров'я» відповідно до програми, з дотриманням нормативних вимог на підставі 

річного плану роботи закладу.  

Згідно з планами виховної роботи проведені бесіди з профілактики нещасних випадків з 

дітьми, з опануванням правил дорожнього руху, правил поведінки на воді, правил користування 

газовими та електроприладами, правил поведінки в разі знаходження вибухонебезпечних 

предметів, тощо. Означені бесіди записані на відповідних сторінках класних журналів. У 

приміщенні школи розміщено необхідну наочність з попередження дорожньо - транспортних 

пригод, з правил протипожежної безпеки тощо. 

У кожному навчальному кабінеті, спортивній залі зберігаються журнали інструктажів з 

техніки безпеки, у яких своєчасно робиться відмітка про проведення інструктажу, у класних 

журналах ведеться сторінка з попередження травматизму. 

Роз'яснювальна робота щодо профілактики дитячого травматизму проводилася 

систематично з батьками учнів на батьківських зборах, здійснювалась систематична 

просвітницька робота з питань побутового травматизму та нещасних випадків з дітьми на 

класних годинах. Питання попередження дитячого травматизму постійно розглядалось на 

нарадах при директору, засіданні Ради школи. 

За 2015-2016 н. р. в школі зафіксовано 2 випадка травмування під час навчально-виховного 
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процесу та 1 випадок травмування учнів в побуті. За всіма випадками проведені розслідування, 

складені акти. Про ефективність проведеної роботи свідчить значне зменшення випадків 

дитячого травматизму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз причин травмувань учнів показав, що основними чинниками, що призвели до 

травмувань є надмірна активність та необережність учнів. 

В січні 2016 року був проаналізований стан справ з профілактики дитячого травматизму за 

2015 рік, розроблені конкретні заходи щодо охорони життя і здоров’я учнів та запобігання 

випадків дитячого травматизму з неухильним дотриманням відповідних Положень та 

урахуванням аналізу роботи закладу за минулий  рік. 

Пропозиції: педагогічному колективу неухильно дотримуватись плану заходів щодо 

охорони життя і здоров’я учнів та запобігання випадків дитячого травматизму. 

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Учні школи протягом 2015-2016 навчального року були оглянуті спеціалістами ДЗ СМСЧ 

№ 5. При виявленні будь-яких захворювань, потребуючих додаткових обстежень більш 

досконалого рівня, всі діти направлялись в інші лікувальні заклади, де отримували більш 

досконале обстеження і лікування. 

Протягом навчального року, після кожних канікул, медичним працівником школи всі учні 

оглядались на наявність педикульозу і корости. Постійно велась робота з довідками, в яких 

зазначена група для занять фізичною культурою, контролювались терміни дії довідки, 

проходження наступних медичних оглядів для продовження терміну дії довідок. Медичним 

працівником школи систематично перевірялись уроки фізичної культури, відповідність 

харчування учнів санітарним нормам. 

Комплектування медичного кабінету школи для надання невідкладної медичної допомоги 

учням протягом року проводилась за рахунок спонсорської допомоги. 

Протягом 2015-2016 навчального року всі дитячі медичні огляди проводились в 

лікувальному закладі ДЗ СМСЧ № 5 м. Славутич в присутності батьків. На випадок проведення 

медичного огляду в приміщенні навчального закладу є можливість надати всі необхідні 

приміщення з урахуванням всіх санітарно-епідеміологічних норм і правил. 

В медичному кабінеті є необхідне матеріально-технічне обладнання (ростомір, ваги 

медичні, таблиця для перевірки гостроти зору, апарат для виміру артеріального тиску). 

Під час проведення медичного огляду в приміщенні школи є можливість забезпечити 

кожного лікаря окремим кабінетом з метою дотримання конфіденційності та деонтологічних 

аспектів. При неможливості присутності батьків під час медичного огляду учнів, є можливість 

отримати поінформовану згоду батьків чи законного представника дитини на проведення 

огляду. 

Серед проблем необхідно відмітити відсутність бюджетного фінансування.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

 

З 03.02.2015 року у зв’язку із змінами законодавства та відсутністю коштів у місцевому 

бюджеті харчування дітей здійснюється за рахунок батьківських коштів буфетною продукцією.  



27 
 

 

Постачання буфетної продукції здійснює приватне підприємство «Білоус». 

На виконання статті 2 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність деяких законодавчих актів України», з метою захисту конституційних прав 

дітей, керуючись статтею 25 Закону України «Про освіту» було організоване гаряче харчування 

учнів за бажанням батьків. Організація харчування здійснювалася відповідно «Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним 

наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти та науки від 01.06.2005 року 

№2742/329» у відповідності до затвердженого двотижневого меню. 

Відповідно до листа приватного підприємства «Білоус», вартість харчування була змінена, 

у порівнянні з минулим роком, і становила 17 гривень 00 копійок. У зв’язку з цим був 

затверджений графік харчування учнів, згідно якого відмінені сніданки і залишені обіди, що 

співпадає з умовами договору з міністерством соціальної політики, тобто харчування в закладі 

здійснюється за одноразовим режимом.  

Списки учнів на пільгове харчування та графік харчування у 2015-2016 навчальному році 

затверджені наказом «Про організацію харчування учнів пільгових категорій» №30 від 

11.02.2016 року. Відповідно до рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від 

04.02.2016 року №43 «Про встановлення норм грошових видатків на харчування учнів та 

вихованців пільгових категорій у навчальних закладах», грошова норма для дітей пільгових 

категорій становила 17 гривень 00 копійок на день. Станом на 11 лютого 2016 року харчувались 

16 учнів пільгових категорій. Відповідно до наказу управління освіти та науки Славутицької 

міської ради Київської області «Про організацію харчування учнів з малозабезпечених сімей» 

№30 від 29.02.2016 року, було організоване харчування для учнів 2-4 класів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» з 01.03.2016 року, грошова норма харчування для даної категорії 

дітей становила 17 гривень 00 копійок. 

Протягом навчального року кількість учнів, що мають право на пільгове харчування 

змінювалась, оскільки учні як вибували зі школи, так і прибували з інших шкіл. 

Класні керівники 1-11 класів постійно проводили роз’яснювальну роботу серед дітей та їх 

батьків з питань профілактики кишково-шлункових інфекцій, дотримання правил особистої 

гігієни учнями. Класні керівники відповідають за закріплення за кожною дитиною постійного 

місця за столом, за забезпечення чіткої подачі замовлень на харчування учнів класу, за 

об’єктивну подачу інформації по кількості учнів, які харчуються, до їдальні. 

Постійний контроль за харчуванням, санітарними та гігієнічними нормами здійснює 

медична сестра Островська В.П. 

Відповідає за організацію гарячого харчування у школі заступнику директора з навчально-

виховної роботи Заїка Н.О.: проводить перевірку організації харчування у школі, питання 

раціонального харчування учнів, результати контролю виносить на наради при директору, 

батьківські збори. 

За організацію вчасного накриття столів, контроль за правильністю оформлення талонів 

на харчування відповідала адміністратор обідньої зали Черепок Н.М., але в зв’язку зі 

скороченням штатів, відповідно до законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», на 

виконання Постанови Кабінету міністрів України від 21.05.1992 №259 «Про норми харчування 

та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», а також спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України 

та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №343/329 «Про затвердження порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», з метою забезпечення 

повноцінного раціонального харчування та виконання санітарно-гігієнічних правил і норм, 

контроль за правильністю оформлення талонів на харчування покладений на класних 

керівників.  

Пропозиції: з метою організації збалансованого харчування учнів необхідно відновити 

гаряче харчування з залученням коштів місцевого бюджету хоча б для учнів 2-4-х класів, а 

також продовжити харчувати учнів за батьківський рахунок. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Фінансування школи в 2015-2016 н. р. здійснювалось за рахунок державного та місцевого 

бюджету, спонсорської допомоги та добровільної благодійної допомоги батьківської громади 

школи.  

За рахунок бюджетних коштів здійснювалось фінансування комунальних послуг, оплата 

праці працівників школи, виділені кошти на обслуговування будівлі школи. 

За рахунок місцевого бюджету в поточному році відремонтовано дах ганку центрального 

входу (11500 грн.). 

Велику допомогу у поповненні матеріально-технічної бази школи надає Батьківська 

громада. Завдяки Батьківскій громаді придбано за рахунок благодійного фонду миючі, чистячі 

та дезинфікуючі засоби. Батьківський комітет надав допомогу в проведенні косметичного 

ремонту будівлі і приміщень школи. Батьківські комітети 11-х класів подарували школі 

сучасний мікшерний пульт, батьківський комітет 2-Б класу встановив в приміщенні класу 

сучасний телевізор, оновив меблі. 

Усі матеріальні придбання закладу згідно з вимогами оприбутковуються у встановленому 

порядку, якщо є необхідність, списуються. Супроводжуюча фінансові процедури документація 

знаходиться в належному стані, оформлюється своєчасно. 

В 2015-2016 н. р. забезпечено нормальні умови функціонування школи. Разом з тим слід 

відмітити недостатнє бюджетне фінансування освітніх потреб.  

 

ЗАВДАННЯ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИИ РІК 

 

В управлінський діяльності та науково-методичні роботі:  

- Продовжити забезпечення методичного супроводу професійного розвитку педагогів на 

основі вільного вибору форм і методів підвищення кваліфікації у атестаційний та між 

атестаційний періоди.  

- Педагогічному колективу та адміністрації виконувати план роботи на вирішення  завдань з 

методичної проблеми школи «Розвиток ключових компенцій учнів та їх підготовка до 

успіху в сучасних умовах життя» з метою підвищення якості знань учнів з базових 

предметів навчального плану та розвиток їх життєвих компетентностей в умовах 

впровадження нових та існуючих Державних стандартів 

- Сприяти подальшому розвитку бібліотечно-інформаційних послуг, єдиного освітнього 

середовища, впровадження новітніх технологій та можливостей мережі Інтернет в 

практику роботи бібліотеки, використанню веб- та хмарних технологій з метою 

забезпечення безпечної та ефективної взаємодії учасників навчально-виховного процесу із 

сучасною системою мас-медіа з урахуванням стрімкого розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. 

- Впроваджувати заходи з енергозбереження відповідно до розробленої програми з метою 

зменшення витрат на комунальні послуги та створення комфортних умов для учасників 

навчально-виховного процесу. 

 

В організації навчально-виховного процесу:  

- Здійснювати заходи щодо подальшого впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти, забезпечити поступовий перехід на новий Державний 

стандарт базової та повної загальної середньої освіти в частині базової загальної середньої 

освіти з 1 вересня 2013 р., в частині повної загальної середньої освіти – з 1 вересня 2018 

року.  

- Забезпечувати подальший психолого-педагогічного та методичного супроводу 

функціонування профільного навчання і впровадження здоров’язберігаючих технологій 

навчально-виховному процесі, раціонально використовувати варіативну частину робочого 

навчального плану з урахуванням вимог допрофільної підготовки учнів 8-9 класів. 
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- Здійснювати системну роботу щодо забезпечення якості освітніх послуг; вдосконалювати 

зміст та технології формування предметних компетентностей учнів старших класів школи 

з метою їх належної підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

- Здійснювати системний аналіз результативності зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників школи та спланувати заходи навчально-тренувальної роботи старшокласників 

до ЗНО. 

- Продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою 

молоддю, вдосконалити роботу шкільного наукового товариства учнів «Галілея». 

 

В організації виховної роботи: 

- Забезпечувати належний рівень профорієнтаційної роботи, зокрема, популяризацію в 

молодіжному середовищі робітничих професій, зорієнтовуючи учнівську молодь на 

свідомий вибір професій.  

- Продовжувати впровадження основних напрямків національно-патріотичного виховання, 

враховуючи основні засади «Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та 

ефективного управління Славутицької територіальної громади. 

- Забезпечувати подальший розвиток діяльності органів шкільного учнівського 

самоврядування в цілому та наступність у роботі шкільних самоврядних організацій 

«Шановна громада», «Світлячки Славутича», «Веселка» та міської молодіжної ради 

«Майбутнє Славутича»; класним керівникам продовжувати активно впроваджувати 

Концепцію національно-патріотичного виховання учнівської молоді у виховний процес. 

 

В організації соціально-психологічного супроводу  
- Запровадити заходи з підтримки, регулювання і формування здорового соціально-

психологічного клімату у педагогічному колективі для подолання стресових та 

посттравматичних станів, негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в 

країні. 

- Орієнтувати роботу працівників соціально-психологічної служби на профілактику 

негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну основу, профілактику девіантної 

і ризикованої поведінки підлітків. 

- Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які 

знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей, 

дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, 

учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та  тих, 

що перебувають на обліку в ССД і КМСД. 

- Сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, 

створювати умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку. 

 

 

 

17.06.2016 р. 

 

 

Директор школи       ______________      /Г. А. Нашиба/ 


